
Raadsvoorstel 
 
Opsteller 
Bodegraven, Wilco van 

 

Vergadering van 
22 november 2022 

 

Kenmerk 
Z/22/051561 / D/22/074316 

 

Portefeuillehouder 
Ad de Regt 

 

Portefeuille 
Water en Waterketen 

 

Onderwerp 
Beleidsplan Gemeentelijk Water en Klimaatbestendig 2023 - 2027 

 

 
 
   
 
Samenvatting 
Wij stellen de gemeenteraad voor om het Beleidsplan Gemeentelijk Water en Klimaatbestendig (GWK) 2023 – 2027 en 
bijhorende Verordening afvalwater, hemelwater, grondwater en spoelwater Woerden 2022 vast te stellen. De 
belangrijkste gevolgen zijn dat de gemeente het rioleringsbeheer verder optimaliseert, meer rioolrenovatie toepast, 
riooloverstortingen fors vermindert, maatregelen neemt voor klimaatbestendige inrichting, risico op paalrot fors vermindert 
en meer subsidie beschikbaar stelt voor afkoppelen van daken door inwoners en ondernemers. 
 
   
 
Gevraagd besluit 
1. Het bijgevoegde beleidsplan Gemeentelijk Water en Klimaatbestendig 2023 - 2027 vast te stellen.  
2. Het Actieplan Klimaatbestendig 2050 2.0 tegelijkertijd met het vaststellen van het beleidsplan Gemeentelijk Water en 
Klimaatbestendig 2023 - 2027 in te trekken.  
3. De bijgevoegde Verordening afvalwater, hemelwater, grondwater en spoelwater gemeente Woerden 2022 vast te 
stellen.  
 
   
 
Inleiding 
Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?  
Volgens de Wet Milieubeheer is een gemeente verplicht een vigerend gemeentelijk rioleringsplan te hebben. In Woerden 
is dit onderdeel van het beleidsplan Gemeentelijk Water en Klimaatbestendig (GWK). Mede omdat dit ook de inhoudelijke 
onderbouwing is van de rioolheffing. Het huidige beleidsplan loopt per 31 december 2022 af. Dit betekent dat de 
gemeente Woerden vanaf januari 2023 een nieuw beleidsplan moet hebben.  
 
Het beleidsplan Gemeentelijk Water en Klimaatbestendig 2023 - 2027 is het beleidskader voor hoe de gemeente 
Woerden invulling geeft aan de gemeentelijke watertaken. Dit zijn de inzameling van afvalwater, omgang met hemelwater 
en grondwater. Op Prinsjesdag 2017 is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie verschenen dat gaat over het bestendig 
worden voor extreme neerslag, langdurige droogte, hitte en overstroming. De Woerdense invulling hiervan stond in 
Actieplan Klimaatbestendig 2050 2.0. Vanwege de grote inhoudelijk overlap is het beleid voor klimaatadaptatie nu 
onderdeel van het GWK. Het GWK is na vaststelling het beleidsplan voor de gemeentelijke watertaken en 
klimaatadaptatie. 
 
Dit plan gaat over hoe we onze gemeente toekomstbestendig willen inrichten, zodat we goed kunnen omgaan met 
afvalwater en hemelwater, te veel of juist te weinig water, bodemdaling, een overstroming en hete dagen. 
Toekomstbestendig inrichten kunnen we doen door het in stand houden en aanpassen van de riolering, de openbare 
ruimte en het water, maar ook door maatregelen te nemen om woningen en bedrijven heen. 
Wij stellen sobere en doelmatige keuzes voor vanwege de hoge investeringen. We nemen daarbij gezien de 



klimaatverandering wel het grote belang van een waterrobuust en klimaatbestendig Woerden in acht.   
 
De essentie van dit plan is:  

1. Inzamelen van afvalwater doen we overal vanaf de perceelgrens en zorgen dat de riolering op niveau van label B 
blijft. We kiezen voor rioolrenovatie, tenzij er een technische of beleidsreden is om te kiezen voor rioolvervanging. 
(Labels zijn A, B, C, D, E) 

2. Voor het transport van afvalwater via rioolgemalen kiezen we voor hoge kwaliteit (label A) vanwege de grote 
impact bij falen.   

3. Het lozen van afvalwater op oppervlaktewater beperken we zodat we een laag risico lopen voor mens en natuur 
(label B). Dit vraagt om grotere inzet van inwoners en bedrijven om hun daken af te koppelen. Hiervoor stellen we 
deze planperiode jaarlijks €100.000 extra subsidie voor beschikbaar. 

4. We verminderen de milieu-impact van riolering door actieve inzet op gebied van ontwerp, inkoop, 
materiaalgebruik en energieverbruik (label A). 

5. We nemen maatregelen in bestaand bebouwd gebied om wateroverlast te voorkomen bij piekbuien tot 70 mm/uur 
(label B). Nieuwbouw leggen we waterbestendig aan voor buien tot 90 mm/uur (label A).  

6. Voor grondwateroverlast kiezen we voor een basisinzet met goed werkende voorzieningen (label B). Dit betekent 
dat we meldingen behandelen en we nemen doelmatige maatregelen als de gemeente aan zet is. 

7. In aandachtsgebieden voor houten paalfunderingen leggen we infiltratiedrains aan om de grondwaterstand te 
verhogen zodat de palen minder kwetsbaar zijn (label B) 

8. Doelen 3, 5 en 7 vragen om aanleg van hemelwaterriolering, afkoppelen van verharding en waar nodig 
infiltratiedrains in Staatsliedenkwartier, Binnenstad en Bomen- en Bloemenkwartier en een aantal straten in 
Harmelen. 

9. Voor bodemdaling accepteren we 'matig tot licht' zettingsgevoelige infrastructuur in bestaand gebied (label C/B) 
en 'niet tot heel licht' zettingsgevoelig bij nieuwbouw (label A) 

10. We nemen maatregelen om de kwaliteit van oppervlaktewater te verbeteren zodat we overal minimaal ´zichtbaar´ 
water hebben (label C). 

11. Om hittestress te beperken willen we dat elke inwoner binnen 5 minuten lopend bij een koele plek kan zijn (label 
B) en opwarming van het bebouwd gebied beperken (label C). Een nieuwbouwwijk kunnen we gelijk koeler 
aanleggen (label B) 

12. De kans dat een inwoner overlijdt als gevolg van een overstroming wordt kleiner door versterking van de Lekdijk 
(label C). Bij nieuwbouw overwegen we om overstromingsrobuust te bouwen (label A). 

 
 
   
 
Participatieproces 
Hoe is dit voorstel tot stand gekomen?  
Het GWK is in samenwerking met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden opgesteld. Tijdens de periode dat het 
conceptbeleidsplan ter inzage lag hebben de provincie, waterschap en een individuele bewoner hun reactie gegeven. 
Men was positief over de inhoud en leesbaarheid van het beleidsplan. De reacties bevatten nog diverse goede 
aanvullingen die zijn verwerkt in het GWK.  
 
Gemeente Woerden is partner van de regionale samenwerking Water en Klimaat Utrecht. Eén van de resultaten hiervan 
is het convenant Klimaatadaptief bouwen Utrecht. De afspraken uit dit convenant zijn verwerkt in dit beleidsplan.  
  
 
   
 
Wat willen we bereiken 

1. Continuering inzameling en transport van afvalwater ten behoeve van de volksgezondheid en het (water)milieu. 
2. In 2030 is het aantal lozingen van afvalwater en/of is de negatieve impact op de waterkwaliteit in de sloot met 

50% verminderd. 
3. We streven er naar om over vijf jaar alle bovengrondse maatregelen tegen wateroverlast te hebben uitgevoerd.  
4. We streven er naar om over vijf jaar de eerste straten in de Binnenstad en Bomen- en Bloemenkwartier te 

voorzien van een hemelwaterrriool, afgekoppeld en indien nodig te voorzien van een infiltratiedrain.  
5. Over vijf hebben inwoners 100.000 m2 dak afgekoppeld en zien we steeds meer groene daken verschijnen.   
6. Nieuwbouw en reconstructies van de openbare ruimte worden klimaatbestendig aangelegd.  
7. Openbare ruimte wordt bodemdalingsbestendig aangelegd.  

 
 



   
 
Wat gaan we daarvoor doen 

1. Risicogestuurd rioleringsbeheer. 
2. Hemelwater van het afvalwaterriool afkoppelen, riooloverstorten aanpassen. 
3. Doorgaan met de uitvoering van het uitvoeringsplan Klimaatbestendige Openbare Ruimte 
4. Rioolvervangingsplan per wijk maken en deze gefaseerd uitvoeren.  
5. Afkoppelcampagne houden en subsidie verstrekken zodat inwoners hun daken afkoppelen of groene daken 

aanleggen.  
6. De inrichtingseisen en -principes uit het GWK toepassen in reconstructie- en nieuwbouwprojecten.  

 
 
   
 
Argumenten 
1. Het bijgevoegde beleidsplan Gemeentelijk Water en Klimaatbestendig 2023 - 2027 vast te stellen  
 
1.1 Het is een integraal beleidskader voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken en klimaatbestendig maken van 
de gemeente. 
Alle overlap tussen het Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2018 - 2022 en Actieplan Klimaatbestendig 2050 2.0 is verdwenen 
doordat er nu één integraal plan is.  
   
1.2 Implementatie hiervan continueert en verbetert de uitvoering van de gemeentelijke watertaken. 
De gemeente blijft de kwaliteit leveren die inwoners gewend zijn. Door risicogestuurd rioleringsbeheer kunnen we het 
onderhoudsbudget gericht inzetten waar dit het hardste nodig is of de meeste impact heeft. Daarnaast gaan we stappen 
zetten om de milieu-impact van riolering te verminderen. Door toepassen van het principe `rioolrenovatie, tenzij...` houden 
we de stijging van de investeringskosten en de rioolheffing beperkt.  
   
1.3 Het is een continuering van het ingezette beleid voor een klimaatbestendige gemeente met een iets lagere ambitie in 
sommige wijken. 
Door ´rioolrenovatie, tenzij...´ vindt in sommige wijken geen rioolvervanging plaatsvindt, maar nemen we alleen 
goedkopere bovengrondse maatregelen.  
 
1.4 Het beoogt op een doelmatige manier een forse vermindering van de riooloverstortingen, oplossen van 
wateroverlastknelpunten en verkleining van het risico voor houten paalfunderingen.  
 
2. Het Actieplan Klimaatbestendig 2050 2.0 in te trekken  
 
2.1 Het GWK komt hiervoor in de plaats en het Actieplan Klimaatbestendig 2050 2.0 is dan overbodig.  
 
3. De bijgevoegde Verordening afvalwater, hemelwater, grondwater en spoelwater gemeente Woerden 2022 vast 
te stellen  
 
3.1 Deze verordening is nodig om het beleid uit het GWK juridisch te verankeren.  
Een verordening geeft de gemeente de mogelijkheid om haar beleid in een aantal situaties ook te kunnen handhaven 
richting projectontwikkelaars, bouwers, ondernemers en pandeigenaren die niet zelf bereid zijn om zich te houden aan het 
gemeentelijk beleid.   
 
3.2. De verordening schept duidelijkheid over wat de gemeente verwacht en wat anderen van de gemeente kunnen 
verwachten.  
 
  
 
   
 
Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
1. Het bijgevoegde beleidsplan Gemeentelijk Water en Klimaatbestendig 2023 - 2027 vast te stellen  
 
1.1 Door het vervangingsbudget voor verharding te verhogen is een lagere verhoging van de rioolheffing mogelijk.  
 
   



 
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
De totale kosten voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken en klimaatbestendig inrichten zoals beschreven in 
dit GWK bedragen € 6,7 mln in 2023 en € 7,7 mln in 2027 exclusief inflatie. Toenemende rente, afschrijving en BTW van 
investeringen zorgen voor deze kostenstijging.  
 
De gemeente mag deze kosten voor 99% dekken uit de rioolheffing. Met een jaarlijkse stijging van de rioolheffing van 
3,5% excl. inflatie dekken we deze kosten gedurende deze planperiode. Kosten voor hitte en overstroming moeten we uit 
de algemene middelen dekken. Hiervoor is al jaarlijks €60.000 opgenomen in de programmabegroting 2023.  
  
 
   
 
Communicatie 
Het raadsbesluit met bijgevoegd beleidsplan en verordening wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad. Verder zullen 
we met betrokken stakeholders en inwoners communiceren via e-mail en website.  
 
 
 
 
 
  
 
   
 
Vervolgproces 
We voeren de gemeentelijke watertaken uit en richten de gemeente klimaatbestendig in volgens het beleidskader uit het 
GWK. 
 
   
 
Bevoegdheid raad 
De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van Wet Milieubeheer, art 4.22, 10.29a en 10.32a 
en Gemeentewet, art 149 en 154.  
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